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 עם עולם רוח אלוהים לבוא במגעכיצד  - תיקשור

 

 שמימיות.אני מביא לכם ברכות . ברכות בשמו של אלוהים

 

נתיב ל  מובילהלשער הראשון  הסיכנהעל דברתי קודמת פעם ה, בחברי היקרים

ללא אליו לקיחת המחוייבות ו הההחלט של קבלת שאלהל תיהתייחס. שלמותה

יכול אני , והתבוננתי בכם, ידידי מאז. הקשיים הסברתי כיצד להתגבר על. הסתייגויות

הצעד נלקח ש לחזות בכל פעם אלוהיםרוחותיו של עבור זו שמחה גדולה לומר לכם ש

 על מה קורה יםמילכם מספר לומר ל היום אני רוצה. ההחלטהומתקבלת הראשון 

 מכן. לאחר

 

ו אלמילים וקוראים  ששומעים נוחברישראשית, ברצוני להוסיף, כי אנו רואים גם כ

. להתחייב מנסיםאינם הם אפילו . םהילקשר א הלאין שים ומאמינ ההחלטהנמנעים מ

יש גם כמה . גורלו של הפרטלתוצאות  ,לכן, להש ויש פנבה תגובה זו מטביעה עצמ

משום שמדי פעם רק , במשך זמן רבנתיב זה בנמצאים חברים שמאמינים שהם כבר 

. יתהייתה כוונזאת לא נים. הפוך לבני אדם הגול ו מתאמצים, אתפילה הם אומרים

 -- לחברים אלהבמיוחד לכן אני אומר . יותראליה משמעותית ההחלטה שהתייחסתי 

ינכם בדיוק אשאולי בחשבון  וקחים. עומד םאתהיכן  לשקול --ולא רק לאלה הנוכחים 

 ים להיות. רוצהייתם  במקום בו

 

. מה קורה בפניםחשים מיידית ידיו של אלוהים בעצמם  נוונת את ההחלטה ומי שקבל

 לחלוטיןמשתלטת עליכם ש ,ושמחה פנימית הקלה גדולה היא יתהתגובה הראשונ

ם את, אתכם זשמע. בלנצח כםעמ תשארינה נא, תחושה נפלאה זו. אבל לזמן מה

אין טעם , לחזור יםצפוי מותנעיאי ההכובד ו כי אםיכם, לפחות ברגשות, להסיקעלולים 

הסף חציית לאחר . זה כךכי אין אומר לכם  אנימלכתחילה. אך  בקבלת ההחלטה

מתחילה רק העבודה הרוחנית כם של תיאמרכבר . הנתיב רק בתחילתם הראשון, את

התאמץ בהתמדה. לותר אלא להמשיך וות בנתיב זה כולל לא להי וכיצומת זו לאחר 

 .מחירה להיותזה חייב 

 



אושר , שלמותשל לנתיב ים נכנס םתאהיום לא אדבר הרבה על מה לעשות כש

 תילא אמרעליו  משהו . אני מעדיף לדבר עלושחרור, משום שעשיתי זאת בעבר

 כבר םאת. לצפות בנתיב זה יםיכוללהם אתם יפים הטובים והדברים ה --עדיין  הרבה

ודבקות בהן למרות שזה נראה קשה  ההחלטות על ביצוע, הקשיים עלים יודע

כוח רצון לזמן וגם להתחייב מחדש גם לא אלכם, שותלא לאבד את נחיעל לפעמים, 

זה יקרה אט אט, לא . יותר ויותרמוחשי הפרס היפה הופך תעשו זאת, אם . שוב ושוב

 .כחוויה פתאומית

 

 הכוונה עםאינו נשאר ו ההחלטה שאדם רציני לגבי כשהעולם הרוחני מכיר בכך
כשלונות לפרקים, וות בלתי נמנעתקלות ה לפעולה למרות מאלא מתרג, בלבד הטובה

זקוק זה ך מפרנתיב הולך ב. החוק רוחני גנה רוחנית מוגברת. גם זההוא יעניק ה
יב יקבל הדרכה רוחית נוספת, הולך בנתהמי שאינו )הולך(. מאחרת עזרה רוחנית ל

מילאה מחוייבותה לאחר שתבצע חילוף מדריכים. הרוח הקודמת, או שיגבוהה יותר 
 .למשימה אחרתמוכנה עכשיו סף, נוסף אל מעבר להבאת אדם ב
 

הגנה רוחנית שניתנת כטרם מעבר שער ספציפי זה. בחילוף כזה יתכן והתרחש 
פעמים כמה חיזוק ההגנה יכול להינתן . נוכחותהב יהיה בטוח לחלוטין, האדם מוגברת
לפני או , רוחנית הבחיראו לבצע  חשוביש לעבור מבחן בכל פעם ש ,םחייה במהלך

כם כמה צמתים בחייו של פרט. עם זאת, גם אם ברור שהייתה ל ת הסף. ישיאחרי חצי
 סף אתם חציתשאכן את כהוכחה ראו זאל תמחוזקת,  רוחנית הגנה חוויה כזאת של

 . שלמותהנתיב הכניסה ל
 

 על אינטנסיביתרציפה עבודה בעצם נתיב זה מהווה. הוא מה במדוייק להבין כם עלי
ת קבל, הוא בראש ובראשונה; עצמיה עתידהגיע ליל; הוא אדם עצמוההתפתחות 
שפיע תזמן במהלך הש אינטגרציה הפנימית של חוקים רוחנייםואז האדם. הפגמיו של 

 עובד בדרך זו בכל. מי שאינו שפבנ מושלמיםהבלתי הזרמים הרגשיים  את השנתו
, אינו בתחילה העבודה יכולה להתקדםאין  הםבלעדיש וייעוץחיצונית עם עזרה יום, 

 .חברים מסוימיםעבור  את שוב ושובזלהדגיש עלי . זה נתיבהולך ב
 

עם  קשראת הלבסס פם שואביקבלו, , תמחוזקמהגנה  נהניםהבני האדם , על כן יתר
ידע משמעותי או תובנות  --כל העניין  ,אחרי הכלשהוא,  --עולם הרוח של אלוהים 

בהבזקים שאינם קשורים  עודגיע מהתחום הרוחני. הדרכה כזו לא ת ותאינטואיטיבי
הפוך לחלק , אלא תזה נחצהשסף מסויים לפני אף המתרחשים פה ושם לאורך הדרך 

יותר ויותר.  נתמובשלו  רסדשיטה והשל ה ותדיההדבעוד  ,גדול יותר שלםמובן מ
כיצד המשיך, ל הרוחניהרבה יותר כיצד אמור נתיבם  ברוראופן בו אנשים אלה יתפס

החלופות האמיתיות ן מהיבינו מה להתמודד קודם. הם , עם לעבוד על עצמםעליהם 
תכלית וה באופן כללי, כמו גם את המשמעות אלן האת רצו ותראגיעו לבחייהם. הם י

 .ים שלהםאישימבחנים הה של
 

נקודה זו,  נקודת מפנה גדולה בחיי אדם. לפנינת מסמהיא כי מאוד תגלית זו חשובה 
 חייםל גרםזה ו חיים, היו בלתי נתפסיםהגדולים של ההאסונות הקטנים והמבחנים, 

 והאדם מסוגל, צעיףהוסר  מפנה כאילוהנקודת מעבר אחרי . קשים מאודלהיות 
יהם האנשים יקבלו עזרה בבעיות יתר על כן,. על קשיים בקלות רבה יותרלהתגבר 

 חבריכם, לומר לא היה אפשרי. אני יכול לכן משהו שלפני  -- וקשייהם הארציים לגמרי



 ניםלא נית צבר במאבק זהשננצחון לכל  השחרור הפנימי, השמחה, שהאושר יקרים,ה
 עם לחוות.אי פיכולים בני אדם שם שום דבר אחר אה עלהשוו

 
 עם עולם הרוח של אלוהים אפשרי לכלקשר י היא להפוך את התתורת מאחר ומטר
עבודה כו שימאם אכן ת. הקמתוגשת לל כיצדלגבי ביותר עכשיו ספציפי אחד, אהיה 

י שליש ,ישמע ראה, אחריאחד  --רבות שונות חיבור בדרכים  התוצאה תהיה זו,
עם עולם הרוח של  הקשר שיטות בהןה. רבותשונות בצורות , וכן הלאה, ירגיש

 אלוהים יכול להפוך למציאות הן מגוונות.
 

 זה מהכניסתם לנתיב. מקבלים כוח מיוחד זה לפני מסוימים  אנשים, לכם עוכיד
מילה ב ואני מהסס להשתמש --רך ביכולת זו ובמכשאדם . תיקשורשאתם מכנים 

מה תכליתו, יודע  שאינומי ל ניתןכשהכוח הרוחני . מבחן גדול זה יכול להיות -- ךמבור
, תמרור כוח רוחני זה להיותמכוון  . העולם הרוחנימבחןלו נטלעבורו למתנה זו תהא 
מתכוון זה יתר. את המציאות של אלוהים ועולם הרוח שלו בקלות ימצא שהאדם כדי 

 ככלמובן. זה אין לעתים קרובות  שלמות. למרבה הצער,הלמציאת נתיב  כמובן
רה  פועלים ומתגלים, כך מאושר פחות יהיה כוחות אלה ש שֵׁ קְּ ת  אדם כזה . ככל שמְּ

. שימושבו הרוחות העושות , כך נמוכות יותר תהיינה הישנהחשיבתו מתעקש על דרך 
 .מתקשרה( attitude) תגיש חוקת תוצאזו, כמובן 

 
במובנים מסוימים  מתקשראת היותו  טפחמו' דברים אלה'יודע אינו ייתכן גם שהאדם 

 שלמות.הנתיב ב אך אינו הולך באופן אישי -- , עלי לומרהיבטים חיצוניים בלבדב --
לאנשים  , כמו גםמתקשרל סכנה ואהלעולם הרוח כזה  שוב, כבמקרה הראשון, חיבור

 .או אותה מקיפים אותוה
 

 שלמות, שלשל בא לידי ביטוי לאחר שהאדם נכנס לנתיב , כשהכוח לעומת זאת
את הסף  כאשר הוא חוצה, של ענווה, משמעת עצמיתשל ידע עצמי, התפתחות, של 

 נפלאן יתפתח באופ תיקשורכזה במקרה לתכלית יחידה זו, ומשתמש בקשר  ןהראשו
הם פרטי, שאת ספציפייםהקשים, המאוד  מבחניםמה אחדלא אז לא יהיה אף ביותר. 

 לעזור לאחרים בלי הא יכולישה נהמאמי מתקשרת מגיעים כאשרהלא אתאר עכשיו, 
 לשרתי רוח, שעל קשר את הנקודהדגיש לנתיב זה בעצמה. אני רוצה להלהיכנס 
 היכול ורק אזגיע. עזרה ת, אמת זאתמכירים ב: התפתחות רוחנית. כשאחתתכלית 

 .בהמשך יותרואחרים להיעזר בה. אני אדבר על כך  לעזור לאחרים מתקשרתה
 

תפתחותם הם הנוגעות להישהם מקבלים תשובות לשאלות ים,תחופמכשאנשים כה 
 .המוצקתהא עתה  השהייתה רעוע האמונה. תתחזק לאין שיעורתם אמונ, םהשל
 

?" הייתי הז נתיבהבא ב יצעדיהא להתחיל? מה  אוכללו שאלתם אותי, "כיצד עכשיו, 
יש לנקותה תחילה עלולה כל אחד להתחיל באופן שונה. בעיה רוחנית שעל עונה ש

 אינןזה יכול להיות דעות קדומות נוקשות שנתיב. אחרת לחסום את הקטע הבא ב
בקש להיות פתוח ללזהות את הבעיה ויש . להיות פתוח לדבריו של אחר ותאפשרמ

לומר, "אני מוכן תוכלו שכם כך עצמפו חשתאלא אם לא תגיע תשובה אך שום לגביה. 
בהיפך  האמנתיתה עד עאם גם , אמת של אלוהיםלקבל את התשובה אם היא ה

אדם להקדיש . על הבנתיב זהים להיות תמיד נוכחרחבים אמורים אופקים  ."ממנה
עליך לשאול , אתכל ז תאם לא השקע. וזמן להגיע למצב זה עבודה, כוח רצון הרבה

 להיות לולה עש, הגדולה ביותרמגרעתי חסרונותי? מהי היכן ? מגרעותיעצמך, "מהם 
היכרתי אבל שעל  שכבר החסרונות הרוחנית? מהם תיהמכשול הגדול ביותר לעליי



איתן עימתו ומהן המגרעות  ?חשבון ברורדין ו לעצמי תילא נת םפוהיק םהשלכותיה
י ביש נכון שזה , אין צודק ינו"זה אן. תמצאו עצמכם אומרים, שבו עליהיח חברי?"אותי 

בדעות  אמת גרעין של חייב להיותאך . יםאפילו צודקאתם ואולי  --אלה" מגרעות 
ביושר ן. חישבו עליהן אות נתםבשהאיך מאו תוארו לכם  ןהשמאיך  הבשונאולי , כאלה

, שתוכלו סביר יותר, יקירייכם, כך התנגדותככל שתגדל להגיע אל האמת. א מלברצון ו
 עד עתה.בו גרעין האמת במה שלגביו ננזפתם וטרם הכרתם למצוא את 

 
להעלם  ובכך למנוע מהם כםבמודעות מרםואלה על מנת לשמגרעות רשימה של  כוער

 הם בין אם --ים האישיים רוחניחבריכם הל הרשימה ומאוד. אז קח כםשוב. זה יעזור ל
קלטו ות יותר העמוקהבנה  תשובה, תקבלוכם עצמת ועל ידי פתיח --לא ובין אם בגוף 

 אני רוצהה, עש, שלך יי"אב, באומרו, םנעי שאינומה גם מי שמוכן לשמוע . חיבורים
 קבל את האמת.יאכן  ,ורגישות יתר" יהירות,, רתע ממנה בפחדאת על עצמי ולא מ  א  ב  
 

אישור  זהיהא כי תם, התנגדאמת לה מגיעה היא שגדול יותר כשהאמת  יהיה כםאושר
יתם. בעצם קיוולה  תשובהשמיעת מאשר  ,תנסותההשל מציאות ה גדול יותר של

, משאלת לב. כאשר שהתשובה הייתה רק כםלעצמומר לתוכלו  במקרה האחרון
תוכלו ממש להרגיש את נוכחותם יי, רייק, אז מגיע תםהתנגדלו לעומת זאת, משהו 
 מוטל בספק ו, שקיומזה של עולם אחרנוכחותו מאשר את זה וכם, של חברי הרוח של

את תייצב כזו תשובה . לגעתלראות ו יםיכולאותו אינכם העולם , קרובותכה לעתים 
כשאדם  רק תניתנ, האותה כתשובה הראשונה מאלוהים וחשיב. ההחלשהאמונתכם 

כי הגמול הוא גדול, י. נויעל ההתנגדות לש, שהוא ההתגברות צעד הראשוןל מוכן
חוויה באמצעות עת מציאות עולם הרוח ידומי אישיותתשובות  נובע מקבלתהביטחון ש

בל מילים ו. אקראשנשמעו או שנבין ים, כל כמות של מילה מניתן להשגאינו ישירה 
 נדרש.ה שמאת הדחיפה לעשות ות לכם נותנ; הן הןנחוצות אף "חיצוניות" 

 
 דברים קטנים בכל יוםתבחינו ב ם. אחרי זה אתכםה להיות תחילתו של נתיבאמורזו 
ל ניסיון שבתכלית שמעות ובמלי להכיר  ו, "עזרייםם הרוחכחברימ בקשלאז תוכלו ו

ברצוני . תשובותו שוב תקבל ."ותיחתפתלקדם את ההבין כיצד הוא עשוי ולזה מסוים 
גם על שמיעת משהו  סופו של דברבולקראת,  ההכנהעל  כיכם, עם זאת, להזהיר

ת חדשתנכונות ההולכת ומב אאל, שוב ושוב, לא באופן מכאנילהתרחש  אינו נעים,ש
 . אם הדלת סגורה, אמתבלבד את פעם אחתזספיק לעשות מבשום ואופן אין זה לעד. 
עים נמה שאינו לקבל חלוטין מוכן לאדם אינו והדלת סגורה כשהגיע, ל היכולאינה 
באמצעות תשובות ושוב שוב תבינו ותקיימו זאת, תקבלו בל נכון. אם , אמחמיאואינו 

 .תפתאומי תפנימי העיאו ידהכרה 
 

 אדם אחר שלותיו מיל דרך, כמה ימים לאחר מכן אוליכם, אליהגיע תשובה עשויה ל
עליכם לכן כם. ר לוזאלוהים יעעולמו של בהן זו אחת הדרכים . בהשראההנמצא 
היותכם ענווה ב תדיהזדמנות ללמ, זהו מבחןמסר. ל ם פתוחותכם ואוזניכעיני לשמור

זה צעד שני ה לומר לכם. לאדם אחר שיש לו מתכם הקשבכזאת, ובלעזרה ים חופת
הכרה של  ,נפלאה, חוויה חדשה, תגיע מבחן זה יםעובר םלבצע. כשאת ושתוכל
כאשר  לחוויה כזו תוקף זהה כמואת מציאות עולם הרוח. שוב מאשרת שה עמוק

ך בבהירות רבה עוד יותר באיזו דר ותרגיש. מגיעה ישירות מבפניםהתשובה 
 כם.נתיבכים במודרם מאורגנת להפליא את

 
יגיע  ,מסוימת בעבודהיציבות ל מגיעונתיב זה מי שממשיך ב אני רוצה להוסיף שכל
 בהכרת תודה.תמורה ומשהו בלאלוהים צורך לתת ההרגשת יום אחד לנקודה של 



  של זמן, כמובן, אבל בנוסף --הקרבה נדרשת מכם  כאילוראה יזה , בהתחלה ,אולי
על  להתגבר להרפות ממשהו,הקרבה . זה מרגיש כה מעטמעיקנדמית ש מחויבות
, לשלםיש במחיר שמתרכזים רק כמצוקה.  רואים זאת בהתחלה. מאמץ גדולבמשהו 

הבטחה כ בהתחלה נראהעל עצמכם  כזהנצחון שיגיע מ לתת. האושרבמה שנדרשים 
בקרוב יכיר  ,מוכן להתחיל לשלם את המחירשמי , בכל זאת. מובנת האינ השמשמעות

 . נותןמאשר הוא מאה שהוא מקבל פי בכך 
 

, כי יותמיל וזכר. בהתפתחותםלמי שטרם התקדמו רבות  בלבד יםיודע שאלו מילאני 
, כדי הגדולההאל לתכנית שרותכם  עילהצנים מוכתהיו אז עוד תווכחו בהוכחתן. 

יש להשאיר לאלוהים.  איך-; הכנותכים היא מוצרים כל שאתלחלק מצוותו.  להפוך
לכל  היה ברורישוב, . לעזור וכלבה תוהדרך הטובה ביותר  תאילמצכים מודר ותהי

אינה הקרבה, אלא הופכת לשמחה ולשרת  לעזורות נכונהשזאת,  רחואחד מכם שב
 להעלות על הדעת.שניתן גדולה ביותר ה
 

דם ]א. עבורך בהקשר זה ביותראני יכול לראות משימות מוגדרות לשניים מחברי כאן 
 ,[תקשריםמ עםרב סיון ני לוו, בשיתוף פעולה עם חוגים מדעייםחקר הנפש עסק בש

צור תביאם ליאתה . מתקשרים לאמןנתיב זה הזדמנות בהשתהיה לך אני רואה  חברי,
חוקים המסדירים הו תנאיםהדרישות, האת  וללמוד עם עולם הרוח של אלוהים קשר
תהיה מסוגל לעזור ינותבו אליך.  תיקשור כישורי יותר ויותר אנשים עם. כזה קשר

משימה . בתכנית הישועה רמה גבוהה יותר ובכך לסייעתרגולם ללהעלות את  רביםל
 מלא כמה תנאים אחרים.שתוכל לקחתה עליך לאבל לפני , נפלאה מחכה לך

 
חוגים מסוימים בשכנוע  מתקשריםכבר נוצר על ידי כמה שטוב הש להוסיףברצוני 
אלוהים עם עולמו של  קשרכתוצאה מהיקטן בשום אופן לא  ,מציאות עולם הרוחלגבי 

 הוכחההסוג  בדיוק. התגייסו לתכנית הישועהשטרם עם רוחות  קשרהכמו גם מ
 אם כי באופן שונה,אלוהים עולמו של מגם להשגה שספקנים רוצים לראות ניתן 

צריך  בדיוקאיך הוא יכול לציין אין השואל ללמוד שעל ש בתנאים אחרים, למרות
לאנשים  אתזלהסביר ניתן ו --בסבלנות חכות ל כשאדם מוכן ,עם זאת. ח משהוילהוכ

לאין ערוך  ןה, אלוהיםלמגיעות מהרוחות המגויסות הההוכחות  --הוכחה  שרוצים
לייצר  ותשעשוי ,עיוורות עדייןשהרוחות  על ידיות יותר מאלה המסופק ותויציבות יעיל

 ניםמאמי אנשים געיים חזקים אבל שכוחם מתפוגג במהירות. בדרך כללררשמים 
 יהםעלשתשפענה  בני אדםהדומות ל ותרוחבאמצעות  רק, עוכנישניתנים לשספקנים 

לא היו , לו מסוג זהידע נוסף  להשיגהיה מדע יכול החייב להיות כך. ן. אין זה בדרכ
לקבל את התנאים  ניםמוכות, אלא היו הרוח עלהאישיים ם התנאיאת הצופים כופים 

נדרש הוא שכל כך. כל  קשה זה בשום אופןן אילתקשורת שנקבעו על ידי עולם הרוח. 
 רוחניים.החוקים ה התנאים השונים הנדרשים על ידילגבי להאיר אנשים 

 
 הילותידידי. אתה תתחיל אט אט לראות , בשבילךנוספת שימה מבנוסף, אני רואה 

כשתמשיך  במעורפל ובאופן חלקי. מדי פעם,רק ופיע תההילה  בתחילה. אנשיםשל 
תבחין אבל  ,צבעי ההילהתראה את עוד יותר. לא ך נכשרופתח תהתפיסה, יח ופיטב
 למשל על ידי בני אדם,ניתנים להכרה  חלקםשונים, אדם דפוסים בהילת הדפוסים. ב

כמובן, ותקבל את יש ללמוד, כל זשלא נאמרו.  מחשבותויות נפשמחלות, עמדות 
 .ח יכולת זוותיפלעזרה 

 
 ללא ניתן אינור שדבר וזכ. כשרון כזה שלתכלית היכולה להיות עשוי לשאול מה  האת

 תוכל ,הילה של אדםראה כשת. כוחות ריפוי ךל נויינת ,בעתיד ,מאוחר יותר. תכלית



תקבל את הכוח המתאים אתה לדעת מהי המחלה. כך ו מחלה דפוסיבה אולי לראות 
 הבצורה כזאת כוון משימה עדיין ממתין לך. אלוהים מזה של ה פלאה. מילוי מולרפא
. הרגילים יךבלי להפריע לחובותמך עבורגדולה ביותר שמחה כך שזו תהיה  נפלאה

 אלוהים.. בעצם, הצע זאת ללעצמך להיות מונחההאמן ואפשר 
 

מתי עלי לאפשר "ו, כולכם לאמץ את אותו יחס לכל היבטי העבודה. שאלמ מבקשאני 
ניתן לשאול גם לגבי לפעול בעצמי?" שאלות אלה מתי עלי לעצמי להיות מודרך? 

 אישי עם עולם הרוח.החיבורכם 
 

או  , דרכיהן. הודעות אחרות תבואנה בעקבותילמוסרן לכםקבלתי שתי הודעות אלה 
הודעות  תלקבל הפעםהזמן זה אין מכם שבשבילם  אלה ,עכשיו. קשר אישיבאמצעות 

 .וטובות שלהסיבות הלכל דבר יש כי  ."למה לא אני?", לחשוב כיםצרי, אינם דומות
 ליצור כם לנסותכול יכםעלכך . להבין את הסיבה ים תמידיכולאינכם גם אם  --האמינו 

שאלוהים  יםחושב םאתהאם כולם. לזמין לכל אחד ואחד. הוא קשר עם עולם הרוח. 
 זה כך.אין קשר רק לאנשים מסוימים? לא, מאפשר 

 
 בדוכמבעד ללחדור מכוונות  ת של המין האנושיוודעשאינן ממודעות והכל השאיפות 

. כךעל חישבו הטכנולוגית?  כםהמשמעות של התקדמות, לבסוף, ימההחומר.  של
על חומר התגברות  טכנולוגי אינו אלא? כל הישג את החומרלכבוש אין היא האם 

 ואילו, בכוחות חיצוניים טכנולוגיה משיגה זאתאולם ה. עבורכםמכשול הוא  כעתש
כל ההבדל. השיטה השנייה לאין  שלמות מנצל כוחות פנימיים. זהבנתיב ה האדם
 יותר.יעילה  ערוך

 
 , כמיטב יכולתי.יכםועכשיו אנסה לענות על שאלות

 
 עולם הרוח.לחיבור  יסדלי בימינוכל כך קשה  מדועלדעת  מבקשאני  שאלה:

 
ו בשל תוא יםעכבמ קשה. בני אדםאינו באופן כללי, החיבור לעולם הרוח  תשובה:

כוחות  להם. יםפתוחואינם  מאמינים בדברים האלהאינם  םהכללית. רוב תםנטיי
 עקרים.ונחים הם משישתמשו בהם קשור רדומים אצל אנשים רבים, ובמקום יהת
 

ולם הרוח אלא במיוחד לע ,מעברמה של חיבור כלליל מתכוון לאעצם אתה ב אבל אולי
המתנה היקרה ו כמובן, ז, יכייסוד תמיד קשה להיה של אלוהים. סוג זה של חיבור 

בקלות ובפשטות, ללא  לבני אדם וסרולמניתן אדם יכול אי פעם להשיג. לא בן ש ביותר
 לראות אם הוא, שובשוב  קשרמת   עולם הרוח של אלוהים לבדוקעל כל מאמץ מצידם. 

, אלא על מבחינה מוסריתלא לעורר התנגדות לא רק  מתקשרהעל ראוי ומסוגל. 
רבים וטובים . ובלתי מוגבלתגישתו  להיות הטובה ביותר, הולמת נפש חופשיה 

עד אפילו , רצון לעזור לאחריםהו המשאלההם הדרישה הראשונה ויש לממלאים אחר 
אינם מתמידים בנתיב זה ונתפסים למגרעת רבים אך שלמות. הלנתיב תם כניסכדי 

שהגיע לרמה  מתקשרהפיתוי הגדול ל מצליחים לכבוש. אינםולכן שאינם מכירים 
ה. מלאלשלוט בה. נדרשת ענווה א להיכנע לגאווה במקום וה ,מסוימת של הצלחה

לרומם הרוח המתבטאת ולכן לא  לא להזדהות עם מתקשריהיה לכמה קשה חישבו 
עד לנקודה מסוימת, ואז  יםחימצל, יחסית, או את עצמו מעל אחרים. רבים --אותה 

 נתקעים.
 



הוא אלא אם כן , לעזור לאחרים אינואחד לא אף , בהרצאה זותי שכבר הסברכפי 
 כל חוןלבעליכם היטב. לכן בו ומושרש באופן פעיל ביותר  נתיב זה של שלמותהולך ב
 .הגוניםאנשים ושואפים להיות  רובם יגידו שהם מתפללים. מנקודת מבט זו מתקשר

 החוליםזרמי הנפש  וינחוץ לרפבמובן ה אופן קבועצמם בעעם זאת, אינם מפתחים 
כל מגרעת מוכר, לא מודע שאינו כל האנשים. לכל רגש , אצל פחות או יותרהנמצאים, 

מכשול בלתי עביר , מהווים הקדומה כל דעעליה, עובד אינו שאדם  ,תמוכרשאינה 
 ינןא. הן מתקשרל ראוין להתבטא כי אין זה שאסור להאין זאת של אלוהים.  לרוחות
 ינוא ,חורג מהחוק הרוחניש בעצמם, אנשים מכיריםאין את. מה שזלעשות  ותמסוגל
 .כזהמחסום  רוחות. כל דעה נוקשה היאהעל ידינו  הריחדלניתן 

 
אמת עשויה שהאדם פתוח לאפשרות ין האשאת האמת דרך כ העבירננו יכולים ליא

  מתקשרעל השת בסיסידרישה הל ני מתכווןיהחזקה. אתו גמור מאמונהפך יהה להיות
יתרונות אישיים,  שוםמבלי לדרוש  האל נו שללרצו ו רקנכשרולהעמיד את להתחייב 

 מעט עדיין לסטותלול ע ,שניתןככל  ו רוחניים. אפילו אדם שעומד בדרישותא יםגשמי
כמעט אף פעם מכשיר שלם  יםמוצא. לכן אין מכשול בפנינותת בכך מהחוק הרוחני, ול

 יהומחשבות יהרגשותיה, תנועות, הרוח עולםכי  אתז להבין כםקשה לגרום ל. ומושלם
 בנויים מגרניט.הצורות מוצקות, קירות  ןנו העבוראך , עבורכם הם כמו אוויר

 
 בהתמדה הדרישות, כאשר הוא מתפתח רובחר ממלא א מתקשרכש לעומת זאת,
 מכשולים קטנים אז --אינו קיים כי זה  --מטרה אחת ולתמיד שיג את השה ואינו חושב

מכשול יכול לשמש  כמו כן,כך.  , אם אורשה לומרניתן לעוקפם. אז יםמשנאינם אלה 
. ו בהצלחהים אותברוכשע כל מבחן מועילכי  שיהיה רק לטובת האדם, כמבחן חשוב

כמו את  מתקשרה את ועצרירמה מסוימת, מכשולים קטנים לא משיגים לאחר ש
לעזור להגיע . מתקשרבים הפגמים שעדיין קיימ על אף, אמתלמלהגיע הקהל 

מטרה , בסופו של דבר, האיעל המכשולים ה ותהתגברבאמצעות  לשלמות אישית
 לחיבור. הסיבה היחידה של עולם הרוח של אלוהים,היחידה 

 
 האם דואליזם. דואליזם ומוניזם ןבימאוד מבדילות פילוסופיות דתיות שונות  שאלה:

 ת גבוהה יותר?אמ מוניזם םוהא, מובילה למוניזםהרמה מסוימת 
 

בני קשה לו כרמה. להסביר זאת קשה עד אין קץ אפשר להסתכל על דואליזם תשובה:
ני יכול להתבטא באמצעות יאהיבט זה ב אבל הקושי הנוכחי הוא כי. אתזאדם לתפוס 

ומר . היא פתוחה מספיק כדי שאוכל להתיקשור זוהי דוגמא למגבלות. מתקשרתה
ים רבים, אבל תקשרת באמצעות מומר זאל לא יכולתי. הבאמצעותמילים אלה 

לעומת זאת, לא . התפתחותה, מידה זועד , לפחות נמצאתהפתיחות  שלה במקרה
אולי בעוד כמה  סבר המלא.כדי שאוכל להעביר את ההמספיק  מה רחוקהתקד

ני יודע עכשיו. אענה על יבפחות זמן זה יהיה אפשרי. א ף או שנים, אולי א, חודשים
 .ת מספיק למנוע את החסימהממתקדותה תהא התפתחשכהשאלה 

 
 ?מתקשרתה במצב תיממשיש תלות האם זה אומר ש שאלה:

 
עולם הרוח  עם חיבורבו ניתן למסד  התפתחות לשלבמגיעים כשאנשים  .לא תשובה:

מזון התמיד  זה ינתן קשרמשתמשים בלאנשים העולם הרוח יוודא ש, של אלוהים
ביא אותם תו תםוחפתתתמיד את התקדם התקשורת . םהלמרות פגמי, שהם צריכים

 רוחותה אפשרי עבורנותי, כפי שכבר ציינברכה. של למצב קרוב יותר לאלוהים ו
 לכן כולם יכולים לקבל מה שהם צריכים כדי להשיג את הרמה. דרךחסימות שב לעקוף



מטרתו של  שכןכים, צרים זה באמת כל מה שאת הם מסוגלים.לה הגבוהה ביותר 
השייכות  רוחות להבחין ביןים יכול םאחר. את כל דבריכולה להיות אינה  קשרה

הם כל השאר לסוגים אחרים שאינם יכולים.  ,וללמד לעזורוהיכולות  למסדר השמימי
 .חשובים ואינםפרטים רק 
 

אלוהים לעולמו של  עצמאייצור חיבור תעמוד על כך שכל אדם  אלוהים תמידשל רוח 
תו עבוד כמובן, בתחילתתתן הנחיות. אפשרי. הרוח תעזור ו שחיבור כזה הופך ברגע
 בגלל מדי פעםאי אמיתות תכנסנה , כמה במבחניםעדיין צורך שיש כ מתקשרשל 

חוש לגמרי להתפתח היקרים. מי שנ זה חשוב, חבריאין . אבל ותעדיין קיימחסימות ש
היא  ם הוא אווא או לאבמדויק  ןאישי נכומסר בכנות אם יביט תמיד פנימה ויהרהר 

לתנאים  לגמריערניים הגורם החשוב ביותר הוא להיות . משהו וללמוד ממנים יכול
על ך עצמ לטהר, אלה ןאחר רצולמלא בכל הפילוסופיות הדתיות: שנוסחו  הבסיסיים

 ה עצמית.ידיעולטפח מגרעותיך ידי התגברות על 
 

 אם, הגישה הנכונה, תהיה לכם לשאלות הקיומיות הגדולות ביותר של בריאה באשר
ידע הש ענווה עדו בחכ. לדעת את התשובות באופן מלאאין זה כה חשוב שתבינו 
בחנו התנ"ך: "ו. לכו בעקבות ל יםראוילהיות מספיק  םעד שהתקדמת, נגישנעשה 

גישה בו המסר קבלן האל. בשקט מה שמשרת את רצוקבלו הטוב". ושימרו את כל ה
 , בלי לרצות לדעת הכל בבת אחת.(patiently detachedות )סבלנב תנפרדו צנועה

 
כך הוא, אינכם כש ברוחות.אף לא ומתקשר היות תלוי באי הגישה הנכונה כוללת גם 

ם כשל אימון ומעבר. אל תשימו כל ביצי שלבעדיין ב מתקשרהגם כשיכולים להיפגע, 
צניעות חוסר זה האין אחרי הכל,  וענווה.בהירה חשיבה  םה יםחשובהבסל אחד. 
תשובות לשאלות הגדולות ביותר, להניח קבל לכבר  יםאדם ראויהבני אתם להניח כי 

 ?קודםעצמכם להוכיח מבלי  אלוהיםעולמו של להיות בקשר ישיר עם  יםיכול םשאת
 

קבל את מסרי תי, שאין ל. אזהרמתקשרים אלא על כולכםלא רק על  יםחלדברי 
אזור להביט ב רוציםמי שאינם על ידי , ניתנת לעיוות בקלות ללא עוררין מתקשרה

 .ה אף היא להיות מבחןמדאיגות יכול יםמילקבלת או דחיית . תםסתר מתודענרגיש ה
מאוד לפני  יםזהיר, היו אי נוחותכם ם למסר הגורהד פנימי ל למצואיכולים  כשאינכם

מהן מילים שהזהו ואז תיתכן אמת פנימית. את האלוהים שוב ושוב בקשו מ. והודחתש
ייצר שמחה פנימית גדולה. בכל פעם כגון זו תאמת. תובנה  אכןניסיתם להתעלם הן 

, שאלה כללית, ללעומת זאת. ה בגישה זואלי, עליכם לגשת שאלה אישיתכם שיש ל
חסד  תמתנ כי כל הידע בתחום זה הואות, סבלנב תנפרדו גישה צנועה חכם לאמץ

 -- ניםמבחבהצלחה את העוברים והמשתתפים  מתקשר. כשהשעל כולם לזכות בה
 ותללילגבי השאלות הכ. עוד ועודן יינתהזמן, במהלך אז,  --מי שאכן רוצה, יכול וכל 

של  הבנההמעבר ליכולת הרבה התשובה המלאה היא לעתים קרובות ות, הגדול
 כלליבאופן האנושות א כאן אלאתם שלא רק  --מוטעות יותר מדי דעות כם יש ל אדם.

רוח. ת ם, ללא עזרמכם שלכבעול בקלות לחקור יםיכול םאתאותם דברים לגבי גם  --
 כםיש להאם , בריאההשאלות הגדולות הנוגעות ל אם אתם יודעים פחות או יותר עלה

 מוטעות הרבה תפיסותכם כבר כה שכן יש לנושא, האינו  ,יותר או פחות רעיונות שווא
ללא ביודעכם ולקבל עצת רוח  פתח רוחניתהתא לוהנושא . הגרידא בעניינים ארציים

אישור לכך ו יותר ויותר בהכרח תקבל, אתז. אם אתם נוטים לעשות נהנכו יאספק שה
א יה --אלוהים לעולמו של נכם ואת חיבורכם אמואת זה יחזק . בדרך הנכונהאתם ש

 .מתקשראישי או באמצעות זאת באופן 



 
 מתבררמה שזה מעוגן היטב, מסויים שקשר לכם לגמרי, את ברור זאני רוצה לעשות 

  .רהבה מוחופשידייה  הפתוח תמתקשררור, היבמסר זה עובר דרכו. במהעובדה ש
 כימשתכנעים  --מסוים זה היבט בהיבדק להם עליו --ם תקשריכמה מ יםכשבודק

בדיוק משמשת הערכה זו . במידה כזונתקלים במתקשר חופשי לעתים רחוקות מאוד 
 בכיוון הנכון. ההטוב התקדמותהול זהחיבור של  ולאמינות כהוכחה

 
לומר הוא אותו אוכל  ידידנו, הדבר היחיד שאלש ודואליזם לשאלה על מוניזםבחזרה 

 ני יכוליאחד. אה והוא גם שניהם. אלוהים הוא אדםקיימים ודואליזם  זה: מוניזם
 יותר עכשיו.להעביר 

 
 קשה ואולי טיפשי.אני רוצה לשאול הוא שמה  שאלה:

 
 את.זנסה  תשובה:

 
ואם עבורנו,  בעיה זו שוב ושוב. אם לאלוהים יש תכנית ישועהבאני נאבק  שאלה:

תכנית את אלוהים דוע עשה מ, אלוהיל , לאלנתיב המוטעהנכנסנו כי ו מאלוהים ננפל
נו, להתפתחותהיא נחוצה ? אני יודע שעבורנוקשה כת וכה נורא מסובכה הישועה שלו 

 קשה מדי. יתעדיין נרא היאאבל 
 

 יצור לות היו לא יכולהישויות  כיישנם כך. הקשיים שעולים לך זה רק נראה  תשובה:
, נוסו נוצר במתכונתו הנוכחיתמישור האדמה יקרים, לפני שהבצורה שונה. ידידי זאת 

 התנאים הנוכחיים.ת אלוהים ברא א . ולכןותלא היו מוצלחך הן א, דרכים אחרות
  סבל. למרבה הצער, אכן.דרך נתיב של לקרות רק  היכול ותפתחתהה בה הצער,למר

 היה ניסיון לארגן את זה בצורה שונה.
 

 המילים עבורך באופן אישי אני רוצה להוסיף את הדברים הבאים: נסה ליישם את
המוצעת, בדרך אל קשר עם עולמו של התיצור הרצאה היום. כשתחילת השנתתי ב

 לךן תניכול להיזה חסד של אמונה. ה :ותאבמשמעות המילים התבין מה . תחזקת
 תשובה. למד את המילים ותקבל. בתנאיםבעומדך 

 
 אלוהיםעל הרבה אחרים. אנשים אומרים: "לך זהה למה שקורה לכה מה שקורה 

 אתתשיגו יקיריי, יום אחד, כש .ואז אהיה מוכן להכיר בו", לי את הצדק שלולהראות 
טוב רגש. גם בבמחשבה ו עהו, כמה טת גישה כזאתטפשיבנה כמה תגיעו לה, העיהיד

 אלוהיםאינם מושלמים ולא שבני אדם בדעה המגובשת מראש הרבה יותר להתחיל 
יכם , רגשותתרוהיבבים זאת חושבאינכם . גם כשתאחר ניםמאמי םאתובריאתו. 

 .ךכפשוט חושבים  הרבה אנשים כה. אתעל זכם ני מאשים אתיאזו. מכילים גישה 
 בריאה.הגיונית שגיאה בחשיבה  זוגורם שהוביל במקור לנפילה עדיין קיים.  אותו

מידה מסוימת בלראות ו יםיכול םשאתהבריאה  גילוייהביטו לחשיבה. הכרחי מהפך ב
הנראה  פרט הקטן ביותראף היחד, ותאם הכל מ נפלאכמה לב  מואפילו להבין. שי

ו צדקתו ואהבלהוכיח לכם את אלוהים על שם דורשים אתשיקלו כיצד . אז לעיניכם
 את?זיכול להבין  ההאם אתלחדור לליבכם. לאפשר לו  ולפני שתוכלהגדולים ביותר 

 
רוצה קשה לראות את רצונו של אלוהים. הייתי כה כן, אבל לעתים קרובות  שאלה:

 .יודע לאיזה כיוון ללכתני י, אבל אותומאוד לבצע א



 
מי שרוצה . הרוחעולם  עם קשרה באמצעותלהשיג  כםעליזו דוגמא למה ש :תשובה

בהחלט תגובה. לדופק, הדלת יקבל רצונו של אלוהים י תלהשתמש בקשר זה להכר
דלת ים מרושאתם תמיד ך אל יקבל התשובה. אן הלעשות את רצוהנחוש תיפתח. 

נית חרדים זמ ובך , אניםמוכ םאת, כהסתייגות. בריחהמסלול כ האחורית קטנה פתוח
בדיוק  ,בלבדהדרך הליכה לכיוונו של מחצית  וז. נעיםמכם משהו שאינו  דרוששמא י

רצונך , "משמעותהבמלואה הדרך  הליכתהאחרונה.  תנומה שדיברתי בפגישעל 
 , כי אתה צדקנוני יכול עדיין להביינעים לי, גם אם אאינו , אלוהים, גם אם ייעשה

; הקבועה היחידהתי לעמוד, נקוד אני יכולעליה הקרקע היחידה זה ברור, זו ואהבה. 
; יש לרגשותתחדורנה שכדי  כמובן,ן, יזלהיש מחשבות כאלה . "אחרת מכיראיני 

ן זמן, הבמהלך המחדש. חשיבה להיבנות ולהיבנות צורות על ושוב;  שובלנסחן 
הסתייגויות  ללאלרצונו של אלוהים,  שואלזו וגישה לו הרגשות. מי שיש  עלתשפענה 

 התשובה בכל פעם. האם אתה מבין?את דלת אחורית פתוחה, יקבל מבלי לשמור ו
 

 כן, אני מבין. תשובה:
 

שילוב ה ? מה(Mammon)גשמי לרוחני, אלוהים וממון ה בין חיבורהלגבי מה  שאלה:

 יים?נשה הנכון של
 

זהה. הוא אחרים. העיקרון הכל הדברים לגבי כמו זה כסף  לגבישוב,  תשובה:
מטרה בפני עצמה, השילוב אין הוא כאמצעי להשגת מטרה, וכסף משתמשים בכש

על ידי כסף, אלא להשתמש חומר ל במודע לא להיות מחויב מחליט כשאדם ן.הוא נכו
, ברוח של הכרת כלשהו האחרות, כגון בריאות או כשרוןאלוהים כל מתנות בכמו  ,בו

 והתפתחות להגביר אתכדי כסף יכול לספק שמדאגות השתמש בשחרור תודה, ל
לבחור יותר לקל אנשים רבים. נראה ביותר לזה קשה לגמרי נכון. הרוחנית, השילוב 

הדרך ן מ ם להם לסטותוגרימדאגות שחרור ה ואילו, דרך לאלוהים כשהם במשברב
ים להיפטר חומרינכסים  ושיש ללאדם הכרחי שעם זאת, משתמע, זה אין הרוחנית. 

 פיתוילאחר שמתגברים על היהנות מעושר לניתן . לא להיות עמוס בהםכדי מהם 
הכל להיפטר מ אדםעל טי לומר שפניהא זה שכסף, יותר מכל דבר אחר, מביא. 

 מאדם, לעתיםתידרש  משימה כזויתכן ועלות מבחינה רוחנית. התולחיות בעוני כדי ל
 לאחרים, לשמש דוגמהידרש עשוי להזה היוצא מן הכלל. לדוגמא, אדם אולם זהו 

 דאגות חומריות, אךכשאין , פתח רוחניתהתזה הישג גדול לאין רים שאומהלאלה 
 שאלות כאלה. קורה גםלעסוק ב זה אפשריאין  תהלחם היומילמנת  גודאכשיש ל

. השל האדמהבחיי רוח מפותחת מאוד ( בידי entrustedמופקדת )משימה מיוחדת זו ש

מאופיינים  דם שחייוא ,לעתים קרובות יותר במדיטציה.היא תובל אליה , הוא כךאם 
 למרות בדרכו של אלוהיםילך להוכיח שחן על מנת נב יות,בהעדר טרדות חומר

 חומר.השולטת בעולם ה הרוח על ידי ילכדילא שו הפיתוי,
 

 אדם נוטהכשתלוי באופי.  שביל הזהב הנכון; הכל ייסודלנסח חוק כללי לתן ינלא 
סוג הכאשר הוא מבאופן שונה מתקדם לההנכונה האינטגרציה על  לתאוות בצע,

ובהחלט תמצאו את שלו שביל הזהב למצוא את כל אחד על . שמבזבז ללא הבחנה
 נתיב זה.בכם של

 
, למרות שכך הכרחיפים לרוח, עוני אינו תנאי שואאלו הבמילים אחרות, ל שאלה:
 בפילוסופיות רבות.מניחים 



 
להיות כך, למרות שזה אפשרי במקרים בודדים. חייב זה אין בשום פנים  תשובה:

ושוב, מסתבר  שוב זאת כיות עושן כעיקרון כללי, האחרות קובעות זאת כשפילוסופיות 
ות קלביתר  הנתיבאופן נכון ומוצאים את עם כסף ב ותהתמודדנכשלים בשאנשים 

 ,ןליהבמחזור גלגו ,ותחייבישויות כאן הוא שכל הן חשבושלא מובא ב כשהם עניים. מה
 מצב.כל ב איתןלעמוד ות מסוגלשהן  להוכיח

 
ברא את האדם בצלמו אלוהים א שיבכתבי הקודש, וה הגדול תירהסקולט אני  שאלה:

עצמי, ב גםט ושלעלי לאדמה, ב לי שליטה נה. אם ניתבאדמהונתן לו שליטה 
ולאחר מכן לקבל תחילה עצמי באני מסוגל להתחיל ש מכך,נובע כל. ב, יבריאותב

. חפוץמה שאלברוא אלוהים, ם נבראתי בצלשכן  להיות מסוגל,עלי . דמהאב הטישל
 של אלוהים!רצונו  כבראין זה אבל אז 

 
 אותו דבר.ות את תגיע לרצרצונו של אלוהים ונתיב זה תגיע להכרת ב תשובה:

 
 לאלוהים?חיבור הניסיון לבסס את ה באמצעות שאלה:

 
הוא יהפוך  .אלוהיםלפתח את החיבור לעולמו של כם עלישלמות נתיב הכן, ב תשובה:

אלוהים לא רצונו של  עתידילתגיעו בהתמדה.  נהתגדלכרותיכם יותר ויותר מוצק; ה
. תכםצמיחדרך  כם,תובנות שלדרך , אלא גם כםלתוכל לומר שרוח  מהדרך רק 
תתפתח, ת רוחניליבתכם ה. יותר מודעת ,, חזקה יותריותר ויותר קלה תהפוך כםרוח

 מה ותדעהפנימית וכך  כםקרומים המקיפים את שלמותל קליפות,מבעד לתפרוץ 
 דבר אחר. כלב ורצתא לורצונו של אלוהים, 

 
 דרך ארוכה. אך זו שאלה:

 
רק אושר, בו. משמעותו  צעודל יםלכם יכולואני מדבר ושכאותו נתיב עליו זה  תשובה:

ות, בין ארצי(, bondsהמחוייבויות )של כל ך והולגדל יותר, שחרור  אףאושר גדול 

 .ותרוחני אוות נפשי
 

 .נתיב זהבשלום בהמשיכו על מה שאמרתי. חישבו לכם מספיק להיום.  תייקיריי, נת
הלאה להתקדם כם אפשר לתוכם, דרכתזרח ברכתו של אלוהים, דרככם לו תזרום 
 .יםרחוקהו יםברכה מגיעה לכל חברי, הקרובהאושר ושמחה. עוד ועוד ולהשיג והלאה 

 עם אלוהים.היו 
 
 
 

 נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי

 
 


